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Suma a invencible

Guía dirixida a alumnado e profesorado de ciclo medio e superior  

de educación primaria.

 Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) 4. Educación de calidade.

 Ligazón ao vídeo:  https://vimeo.com/524967127/a2a406f20d 

 Duración: 07:31 minutos.

 Localización, ano: Anantapur, Andhra Pradesh, India. 2020.  

  Competencias: comunicación lingüística, dixital e do tratamento da 

información, do coñecemento e interacción co mundo físico e natural,  

social e cidadán.

https://vimeo.com/524967127/a2a406f20d
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Sinopse

Suma é unha nena albina que vive na India rural  
e estuda nunha escola inclusiva da Fundación Vicente Ferrer.  
A través deste vídeo descubriremos que é invencible,  
xa que superou todas as barreiras que foi atopando. 
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Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
O 25 de setembro de 2015, os 193 países que 
forman parte das Nacións Unidas marcaron 17 
obxectivos que terían que acadar antes do ano 
2030. Estes obxectivos chámanse Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible (ODS) e propoñen 
crear un mundo mellor, a través de retos tan 
importantes como erradicar a pobreza, loitar contra 
as desigualdades e pór freo ao cambio climático, 
entre outros.

Máis información en: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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ODS 4. Educación de calidade
A educación é fundamental para saír da pobreza e aspirar a un futuro mellor. Grazas 
aos estudos, as persoas son conscientes dos seus dereitos, teñen máis oportunidades 
e poden acceder a mellores traballos. A educación tamén abre as portas a  
desenvolver solucións innovadoras aos grandes problemas do mundo.

Os nenos e nenas teñen o dereito de ir á escola e aprender, pero fai falta seguir 
traballando para conseguir os obxectivos da educación universal. Hoxe en día, aínda 
atopamos que en moitos lugares do mundo as familias dan preferencia á educación 
de nenos, e que moitas nenas abandonan os seus estudos para facerse cargo das 
tarefas do fogar. Para poder ofrecer unha educación de calidade ás nenas e nenos de 
familias empobrecidas, cómpre investir en bolsas ou axudas económicas, mellorar a 
formación do profesorado, que non sempre está ben preparado, construír e rehabilitar 
escolas ou que estas instalacións teñan auga e electricidade.
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Os nenos e nenas das familias empobrecidas da India rural teñen catro veces máis 
probabilidades de abandonar a escola. Na India, especialmente nas zonas rurais, as 
familias dan preferencia á educación de nenos e o 80  % das nenas abandonarán 
os seus estudos sen rematar a secundaria para facerse cargo das tarefas do fogar. 
Organizacións como a Fundación Vicente Ferrer traballan para impedilo. O acceso a 
unha educación de calidade é imprescindible para poder acceder a mellores traballos 
e romper así o círculo da pobreza. Para asegurar a educación de calidade en todos 
os niveis educativos, a Fundación Vicente Ferrer ten como obxectivos asegurar que 
os nenos e nenas, estuden secundaria ao rematar a primaria; promover os estudos 
superiores e profesionais do alumnado de familias pobres; evitar o abandono 
escolar; levar a cabo actividades extraescolares que promovan a integración social 
do alumnado, como cancións, danzas ou festivais artísticos entre outras.
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Reflexión
Unha vez visto o vídeo, reflexionade sobre as seguintes preguntas:

1. O vídeo de Suma fálanos do dereito á educación para todas as persoas, tamén 
as que teñen algún tipo de diversidade funcional. Credes que existe algunha 
relación entre pobreza e discapacidade? 

Na India rural as condicións de vida son moi duras. As familias empobrecidas 
non comen todo o que precisan para estar sas e fortes, non é sinxelo acceder a 
auga limpa e boa para beber, as casas non sempre os protexen dos perigos do 
exterior, como as picaduras de serpes ou alacráns... A pobreza converteuse, 
ao mesmo tempo, en causa e consecuencia dalgunhas discapacidades. 
Sabedes por que?

• A pobreza pode ser causante dalgunha discapacidade, debido a aspectos 
como a falta de controis prenatais de bebés antes de nacer, ou a desnutrición 
das nais ou dos nenos e nenas. Por exemplo, cando un neno/a ten unha 
carencia de vitamina A, isto pode provocar cegueira. 

• As persoas con discapacidade teñen unhas posibilidades máis limitadas 
para poder estudar ou ter un traballo que lle dea independencia económica. 
Organizacións como a Fundación Vicente Ferrer traballan co fin de que as 
persoas con discapacidade poidan estudar e ter un traballo, e para darlles 
autonomía, por exemplo coas próteses ou as cadeiras de rodas. Todo isto 
é moi importante para non depender de ninguén e por sentirse persoas 
valoradas na comunidade.
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2. Suma estuda nunha escola inclusiva da Fundación Vicente Ferrer. Que é 
unha escola inclusiva? Que características ten? Temos escolas inclusivas 
en Galicia?

Tal e como vimos, a arquitectura da escola de Suma está baseada nun 
sistema de contrastes. Este método consiste na combinación de dous ou 
máis elementos opostos, como a mestura de cores, volumes, olores, texturas 
e relevos. Este sistema de contrastes estimula o corpo e activa o cerebro, 
xerando expectativa e ganas de explorar o espazo. 
Para que o espazo sexa seguro, a escola dispón de baños adaptados, unha 
gran variedade de chans antideslizantes que permiten orientarse seguindo a 
textura do chan sen tropezar, e tamén ten varandas e ramplas.
A Fundación dispón dun total de cinco centros residenciais para nenas e  
nenos con discapacidade auditiva, visual e parálise cerebral e sen 
discapacidade, o que permite frear a exclusión social e mellorar as condicións 
de vida destas persoas.

Antes, os pais e nais pensaban que os nenos e nenas con diversidade funcional 
visual non podían estudar, pero grazas a centros como esta escola inclusiva 
que vistes no vídeo e ás charlas de sensibilización, isto está a cambiar. Suma 
ensinoulle á súa nai e mais ao seu pai que podía estudar coma o resto de 
nenos e nenas.  

Suma estuda nunha escola inclusiva
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Actividade complementaria 
Educación de calidade

• Finalidade: Reflexionar sobre que quere dicir recibir unha 

educación de calidade.  

• Duración: 1 hora de clase.

• Material necesario: Fichas con diferentes imaxes (unha mochila 

escolar, material escolar, escola, comida, etc.)

• Desenvolvemento da actividade:

 A clase colócase formando un círculo. Preguntaráselle ao 

alumnado que consideran máis imprescindible para ter unha 

educación de calidade.

 A continuación mostraranse diferentes fichas con imaxes: 

material escolar, comida, unha escola... As nenas e nenos 

deberán escoller o que lles pareza máis imprescindible para 

recibir unha boa educación. Farase un debate, para que o 

alumnado se decate de todo o preciso para ter acceso a unha 

educación de calidade.

 Por último, preguntaráselle ao alumnado que cousas lles 

gustaría mudar ou incorporar ao noso modelo educativo. Por 

exemplo, como se dan as clases, a forma de avaliar, etc.
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Material escolar

Fogar

Comida

Apoio

Escola

Xogo

Imaxes para a actividade complementaria
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Que fai falta para ter unha educación de calidade? 
 Material escolar. Non todas as familias poden permitirse 

facer fronte ao gasto que supón o material escolar como 
os libros, cadernos, follas, lapis... As nenas e nenos das 
familias máis empobrecidas da India rural estudan cunha 
pequena lousa. As follas e os cadernos son un ben prezado, 
que non se pode malgastar! Á parte do seu custo, hai que 
facer un uso responsable de coidar do medio ambiente.

  Comida. É moi importante comer ben para ter bos 
resultados na escola. Imaxinades estudar tendo moita 
fame? Faise difícil concentrarse co estómago baleiro. 
Non só é importante comer, senón tamén ter unha dieta 
equilibrada e nutritiva. 

 Escola. As nenas e nenos precisan un espazo onde 
poder aprender de forma cómoda e segura. Na India hai 
escolas que non reúnen as condicións necesarias: aulas 
demasiado cheas, falta de lavabos, falta de preparación do 
profesorado, etc. 

 Fogar. A saúde e o benestar son fundamentais para poder 
estudar, xa que se non descansamos ben ou non temos 
saúde non poderemos facelo. É imprescindible vivir nun 
fogar seguro e cómodo, que nos protexe do exterior. Na 
India rural moitas casas están feitas de materiais que son 
moi pouco resistentes. Hai moitos fogares sen electricidade, 
cousa que dificulta o estudo cando se pon o Sol. 

 Apoio. Hai nenas e nenas que precisan máis apoio para 
poder ter as mesmas oportunidades. Por exemplo, a FVF 
ten escolas de reforzo para nenos e nenas para botarlles 
unha man cos estudos. Isto é de grande utilidade se os pais 
ou nais son analfabetos e non lles poden axudar. Tamén 
é importante que poidan acceder a axudas económicas 
como as bolsas, no caso de que non poidan pagar os 
estudos.

 Xogo. As nenas e nenos teñen que ser tratados como 
tal. A infancia ten que xogar, divertirse, aprender... Está 
prohibido que traballen ou que casen. As dúas cousas 
vulneran os seus dereitos e, desgraciadamente, aínda 
pasan a día de hoxe. 



Máis información en:

www.fundacionvicenteferrer.org

Sobre a Fundación Vicente Ferrer 
Desde a Fundación Vicente Ferrer (FVF) traballamos no sueste da India para 

mellorar as condicións de vida das comunidades en risco de exclusión. Implicamos 
os grupos máis desfavorecidos para garantirlles unha vida digna e oportunidades 
de futuro a través de proxectos de educación, sanidade, hábitat e ecoloxía, tendo 

especialmente en conta os colectivos vulnerables, como son as mulleres e as persoas 
con discapacidade.

Síguenos:

http://www.fundacionvicenteferrer.org
http://www.fundacionvicenteferrer.org
https://www.facebook.com/fundacionvicenteferrer
https://www.instagram.com/fvicenteferrer/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-vicente-ferrer/
https://twitter.com/FVICENTEFERRER
https://www.youtube.com/user/fundvicenteferrer
https://vimeo.com/fundacionvicenteferrer

